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شهر فرنگ

تماشاخانه

مایکل فلین: ترجیح می دهم 
برای کسی که پسورد ایمیلش 

1۲۳۴۵۶ است، کار نکنم!

دکتری در اصفهان کلیه را به جای کیست از بدن بیمار خارج کرد

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی:
به زودی سه واحد درسی »کیست چیست«   به چارت درسی بچه ها اضافه می کنیم

    جمعی از پزشکان بیانیه نویس:
لطفا مریض های کلیه دار برای عمل کیست نیان تو اتاق عمل ما، مرسی، اه
    وزیر بهداشت ضمن اظهار بی اطالعی:کیسته توی کلیه ش بوده البد!

    رئیس بیمارستان:خیلی شایعه پراکنی کنید میگم بخیه شو هم بکشنا!

    ترامپ: فقط بی زحمت قبل رفتن ببین اینستاگرام دخترمو
 می تونی برگردنی دیروز هکش کردن!

    همسر ترامپ: بی زحمت االن که وقتت آزاده این پیجایی که
 عکس منو می ذارن درخواست شارژ میکنن رو ریپورت کن!

کوچه دوم

جمال رحمتی|   کارتونیست | 

بن بست کوچه آبادا�ن ها
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در حاشیه استعفای مشاور امنیت ملی ترامپ
تزریقات

چرا جلب توجه می کنی؟

دانیال فتحی 
طنزنویس

در این هفتــه مجلــس طرحی از 
دوســتان امید را به نــام طرح امنیت 
سخنرانی تبدیل به قانون کرد. یکی از 
بندهای این قانون این است: »هرکسی 
با هر اقدامی اعم از طرح ســوال یا غیر 
آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم 
رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز 
تشکیل می شــود، موجبات توقف یا 
جلب توجه به خود یا تشــنج شــود 
به حبس از 6 ماه تا دو ســال محکوم 

می شود.«
من فکــر می کنم دوســتان کمی 
سختگیرانه با قضیه برخورد کرده اند. 
االن به این شــکلی که قانون تصویب 
شــده خود ســخنران هــم از امنیت 
کافی برخوردار نیســت. یعنی هر آن 
امــکان دارد یکی از پشــت بزند روی 
شانه سخنران و بگوید: بلند شو بریم! 
سخنران بپرسد: چرا؟ چی شده؟ طرف 
بگوید: دیگه می خواستی چی بشه؟ از 
وقتی اومدی داری با ایراد سخنرانی یا 

غیر آن جلب توجه می کنی!
البته بر همگان واضح و مبرهن است 
که نیت نماینــدگان عزیز خیر بوده و 
قصد داشــته اند تا با این قانون امنیت 
سخنران را تأمین کنند تا دیگر آزادی 
بیان در شکل پرتاب مصالح ساختمانی 
به سوی سخنران تبلور پیدا نکند ولی 
ظاهرا منظورشــان به وضوح منتقل 
نشــده! یعنی از عبارت هایی استفاده 
کرده اند که باعث سوءتفاهم می شود؛ 
مثال در طــرح آمده که هر کســی با 
ســوال یا غیر آن موجب توقف و جلب 
توجه در سخنرانی شود، محکوم است 
به حبس. خــب، حاال آمدیم وســط 
سخنرانی برای کسی سوال پیش آمد 
یا یکی دچار شــرایط اضطراری شد یا 
یک بنده خدایی ذاتا قیافه اش جوری 
بود که جلب توجــه می کرد! آن وقت 
بهانه دست گروه های سیاسی نمی افتد 
که هی همدیگر را »آیا وقت برخورد با 

فالنی نرسیده است« بکنند؟ 
مشــکل دیگری کــه ایــن قانون 
می تواند ایجاد کند این اســت که آدم 
توی تاکسی و میهمانی های خانوادگی 
و اماکن ســخنرانی خیز امنیت ندارد. 
رفیق مــا دیروز آمده بــود و می گفت 
توی تاکسی نشســته بوده که راننده 
تاکســی شــروع می کنــد بــه ایراد 
سخنرانی در مورد اســتعفای مایکل 
فلین، مشــاور امنیت ملی ترامپ که 
تازه اســتعفا کرده و در پایــان به این 
نتیجه می رسد که اینم کار خودشون 
بوده! ایــن رفیق ما هم پرســیده کار 
کی بوده استاد؟ راننده تأیید کرده که 
خودشــون! دوباره پرسیده خودشون 
یعنی کیا؟ این جــا دیگه راننده آزادی 
بیان موجود در تاکسی را تاب نیاورده 
و زده بغل و رفیق را پیاده کرده و گفته: 
حیف که مســافر دارم وگرنه به جرم 
طرح ســوال حین ســخنرانی پیگرد 

قضائی ات می کردم!
البته عیب ِمی  جمله بگفتی، هنرش 
نیز بگو. این طــرح خالی از فایده هم 
نیست. فرض کنید در یک سخنرانی 
شرکت می کنید و می بینید یکی هم 
که از او بدتان می آید آن جا نشسته. از 
قضا این شــخص آدم معروفی است و 
در اماکن عمومی بســیار جلب توجه 
می کند. ســریعا می توانیــد ماموران 
انتظامی را خبر کنیــد و بگویید: یه 
مورد پیدا کردم وســط ســخنرانی 
خیلی جلــب توجه می کنه. ســریعا 
ایشان را می برند و به سزای اعمالش 
می رسانند و شما می توانید در آرامش 
به ســخنرانی گوش بدهیــد. باید از 
تصویب کنندگان این قانون تشــکر 
کنیم که این گونه آرامش را به فضای 

سیاسی می آورند.

جیگریک

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

باالخره یــک روز َگری افتاد به جان حرمســرا. 
ناصرالدین شــاه که مثل ســایر حوزه های علوم و 
فنون در طبابت هم دســتی داشــت، با دو پا وارد 
ماجرا شده و کله زن ها را حنا و زردچوبه  مالیده بود و 
روی سرشان کیسه فریزر کشیده و دستور داده بود 
اَحدی حق ندارد تا صبح دســت به کیسه فریزرها 
بزند، تا خودم بگویم. صبح اما نتیجه حیرت آور شده 
بود. آقای خسرو معتضد به نقل از جاری کوچیکه 
َمهین خانوم، خانوِم همسایه باالیی شان می گوید: 
وسط کله خانوم های حرمســرا هر کدام به اندازة 
یک کِف دســت کچِل کچل و نارنجی شــده بود. 
البته آنچه بیشــتر باعث دل نگرانی مردم جهان از 
سالیق و اندیشــه های متفاوت شده بود نه طاسی 
زنان حرمسرا، بلکه شدت خنده ناصرالدین شاه از 
تماشای کله زن ها و نگرانی بابت سالمتی ایشان بود.

دیگر چه انتظاری می توان داشت، مشکل به جاِن 
شاه و اهل و عیال بیفتد و رعیت در امان بماند؟! پس 
یک روز ناغافل عمله اکره شاه ریختند توی جیگرکی 

و بی خود و بی جهت با چوب افتادند به جان ما.
خدا لعنت کند هر کس ماشــین زمان را اختراع 
کرد. از عجایــب مملکت ما هم این اســت، هنوز 
نمی توانیم ماشین پراید را خودمان کامل بسازیم، 

آنوقت می رویم ماشــین زمان درست می کنیم، 
یعنی از وقتی این وسیله اختراع شده هر سری یک 
دیوانه ای از دِل تاریخ ســوار می شود و می آید ما را 

خفت می کند. 
مدتی نگذشــت که دیدیم ناصرالدین شاه هم 
سوار بر ماشین زماِن ضدگلوله شــش درِ خود، به 
همراه زنان حرمسرا تشریف فرما شدند جیگرکی. 
در این لحظــه تاریخی اما من به دو چشــم خود 
تفاوت رفتار اهل فرهنگ با جنگ ســاالران را در 
مقابل قدرت دیدم، وقتی وزیر جنگ آمد دوال شود 
که شاه بنشــیند روی کمرش، ولی وزیر فرهنگ 
پیش دســتی کرد و زودتر زیر کفل شاه دوال شد. 
شاه تا نشســت روی وزیر فرهنگ به من گفت: برو 
برای اهل و عیال جیگر کباب کن که بخورند، ُقوت 
بگیرند. یکی از ُعمال آمد در گوشــم جریان َگرِی 
حرمسرا را گفت. گویا شــاه وقتی دیده بود حنا و 
زردچوبه جواب نمی دهــد، خودش برای خانوم ها 
دل و جیگر تجویز کرده بود که ریشــه مویشــان 
قوت بگیرد. من سریع مشغول کباب کردن جیگر 
شــدم که یکی از زنان به ناصرالدین شــاه گفت: 
ناصی جون، بگو برای من را حســابی بسوزاند. شاه 
هم گفت: باشه قربان چشم های خمارت بشوم که 
مثل چشــم های خودم خمارند، از آن طرف یکی 
دیگر از خانوم ها گفت: ناصر مــن نمی دانم ها، اگر 
برای من آبدار نباشــد، حال خواهرت را می گیرم. 
شاه گفت: باشد قربان آن سبیل های ُکلفتت بروم 
که مثل سبیل های خودم ُکلفتند. خالصه چیزی 

نگذشــت که هر کدام از زنان یک سازی زدند. شاه 
با چشم اشاره کرد که تو کار خودت را بکن. خالصه 
من مشــغول شــدم و وقتی جیگرها آماده شد، 
خدمت شاه عرض کردم: البته که جیگر دوای  هزار 
درد بی درمان اســت ولی این کله های نارنجی که 
من می بینم کارشان از قوت و این چیزها گذشته. 
شاه فرمودند: خب چه کنیم؟ من گفتم: چاره کار 
کاله گیس است. شاه فرمودند کاله گیس چه خری  
است؟ من گفتم: یک نوع موی مصنوعی است، که 
خانوم های فرنگ کله شان می گذارند و به هم فیس 
می دهند. شاه که خیلی خوشش آمده بود دستور 
داد برای هر کدام از خانوم ها یک کاله گیس بخرند. 
وقتی کاله گیس ها رسید، ناصرالدین شاه دستور داد 
خانوم ها کاله گیس ها را پشــت لبشان بچسبانند. 
وقتی از علت این کار پرســیدیم، فرمودند: اوال ما 
سبیل بیشتر دوســت داریم، دوما ما شاهیم، مثل 
شما میمون نیستیم که هر کاری فرنگی ها کردند، 
بکنیم. ما باید راه خودمان را برویم، وگرنه دیگر برای 
چه ما شاه باشیم؟ آنها بیایند ناصرالدین شاه بشوند. 
اگر آنها موی مصنوعی را روی سرشان می گذارند، ما 
باید بگذاریم پشت لبمان. خالصه خانوم ها سبیل ها 
را چسباندند پشت لبشان که با آن کله های طاس 
بیشتر شــبیه آقای عبدالرضا اکبری در پهلوانان 
نمی میرند شده بودند. درنهایت شاه و عمله اکره به 
همراه اهل حرمسرا سوار بر ماشین زمان، به عقب 
برگشتند و من یک لحظه به خودم آمدم دیدم نه 

حقی هست و نه پلنگ خان.

| شهاب نبوی| شب اول تا آمدم کارتن را بکشــم روی سرم! و بخوابم دیدم 
چند نفر آمدند با لگد زدند زیر خودم و کارتن و گفتند: از اتحادیه آمده اند! گفتم 
مگر ما هم اتحادیه داریم؟ گفتند: الکی خودت را به ما نچسبان! اگر می خواهی 
کارتن خواب شوی فردا چهار عدد عکس سه در چهار! با یک کپی از تمام صفحات 
شناسنامه ات می آوری، حداقل هم باید چهار  سال سابقه کار مرتبط داشته باشی! 
گفتم کار مرتبط نکرده ام گفتند: پس باید دو نفر کارتن خواب سرشناس ضمانتت 
رو بکنند، من هم کلی گشتم و التماس کردم تا دو تا از کارتن خواب های قدیمی و 
بامعرفت قبول کردند ضمانتم را بکنند. شناسنامه ام را هم برداشتم بردم اتحادیه 
تحویل دادم. چند شب بعد که داشتم داخل کارتن با خیال راحت چرت می زدم، 
ناگهان کارتن را پلمپ کردند، گفتم چی شده! باز هم از اتحادیه آمدید؟ گفتند: 
نه ما از اداره مالیات بر کارتن! آمده ایم، آخر  سال است باید مالیات بپردازی! اینجا 

فهمیدم هر چیزی در مملکت حساب و کتاب دارد؛ الکی که نیست.

| سوشیانس شجاعی فرد| از بندر ماهشهر که پریدوم پشت موتورم، نه که از 
این موتور ریقماسیا، نه کوکا، آبودانی به عینک ریبونشه و دمپایی ابری و موتور 
خوشگل! یعنی وقتی گاز میدوم، خاکی که بلند میشه پشت سرم، توی عراق 
میشینه زمین! آره کا، داشتوم میگفتوم، سوار موتور شدوم رفتوم اهواز، بعد رفتوم 
مچد سلیمون، بعد رفتوم دزفول، بعدشوم کله کردوم طرف آبودان، همه اش با 
یک باک بنزین! رسیدوم آبادان، رفتوم یه سمبوسه بزنم به بدن، یهو امیر چرکو 
اومد بیرون گفت پ چیکار کردی؟ گفتوم چیو چیکار کردوم؟! سمبوسه رو بده 
گشنمومه، گفت ولک چقدر بهت میگوم وقتی سوار موتوری انقد گاز نده، خدا رو 
کولت پشت سرتو نگاه کن ببین چه کردی؟! گفتوم چه کردم؟! گفت خب ببین 
آن قدر این موتورت خاک کرده به هوا که اهواز و ماهشهر و دزفول و آبودان و خاک 
گرفته، برق قطع شده، آب قطع شده! البته آب که خیلی ساله قطعه! گفتوم خو 

چیکار کنوم، موتور حاجیته! حاال شما هی بگید مو الف میام!

درد دل هموطنان خوزستانی
که درمــانـده شد خانـم ابتــکار چنان شد فزون حجم گردوغبار  

که تدبیـــر دیگــر نیاید به کـار در اهــواز آن قــدر باال گــرفت  

نمی آمد از هـر طـرف یک فشـار ولی کــاش تنها همین بود درد  

تو گویـی که خارج شدیم از مدار شده برق قطـع و شده آب قطـع  

تو گویی خوشی هست در انحصار تو گویی کسی نیست در فکر ما  

خدایــا بکــن رحــم بر این دیـار! خدایا خـودت چاره ای سـاز کن  

| ارمغان زمان فشمی| 

دکتر خاطی:  شایعه سازی 
نکنید، یه دقیقه درش آوردم 
سنگ ریزه هاشو با سوییچ 

ماشینم جدا کنم!

جیگرکی نیست ) قسمت دوازدهم(

َگری در حرمسرا
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